
Privacy verklaring 

Blij met mij! Academie 

De Bli  eet  ij Acade ee  

en Nederland gevesetegd aan 

Do eneesbergweg 91 

3911WN Rhenen 

en Belgeë aan 

Vogelzangsetraaet 47 

2560 Nilen 

es veranetwoordelik voor de verwerkeng van persoonsgegevens zoals weergegeven en deze 
prevacyverklareng. 

Conetacetgegevens: www.bli eet iacade ee.nu 

Nederland
Els Pronk els@bli eet iacade ee.nu +31 6 12 10 49 44 Do eneesbergweg 91 3911WN Rhenen (NL) 

Vlaanderen
Elke Busschoets elke@bli eet iacade ee.nu +32475467439 Vogelzangsetraaet 47
2560 Nilen (B) 

Els Pronk es de Funceteonares Gegevensbescher eng van Bli  eet  ij Acade ee. Zi es ete bereeken vea 
els@bli eet iacade ee.nu 

In heet koret: alle enfor aetee dee door klaneten en/of deelne ers es versetreket  wordet veretrouwelik 
behandeld door de Bli  eet  ij Acade ee  onze  edewerkers en onze etraeners.



Persoonsgegevens die wij verwerken 

Bli  eet  ij Acade ee verwerket ee persoonsgegevens doordaet ee gebruek  aaket van onze deenseten en/of 
o daet ee deze gegevens zelf aan ons versetreket. 

Heeronder vend ee een overzechet van de persoonsgegevens dee wi verwerken: - Voor- en acheternaa 
- Geslachet
- Adresgegevens 

- Telefoonnu  er
- E- aeladres
- Overege persoonsgegevens dee ee aceteef versetreket bivoorbeeld door een for uleer op onze webseete aan 
ete  aken  en correspondenetee en etelefonesch
- Bankrekenengnu  er

Bijzondere en/eof  gevoelige eersoonsgegevens die wij verwerken 

Bli  eet  ij Acade ee verwerket de volgende bizondere en/of gevoelege persoonsgegevens van eouw 
kend:
- gegevens van personen eonger dan 16 eaar 

Onze webseete en/of deenset heefet neeet de enetenetee gegevens ete verza elen over webseete bezoekers dee 
eonger zin dan 16 eaar. Tenzi ze etoesete  eng hebben van ouders of voogd. We kunnen echeter neeet 
conetroleren of een bezoeker ouder dan 16 es. Wi raden ouders dan ook aan beetrokken ete zin bi de 
onlene aceteveeteeeten van hun kenderen  o  zo ete voorko en daet er gegevens over kenderen verza eld 
worden zonder ouderlike etoesete  eng. Als ee er van overetuegd benet daet wi zonder dee etoesete  eng 
persoonlike gegevens hebben verza eld over een  enderearege  nee  dan conetacet  eet ons op vea 
els@bli eet iacade ee.nu  dan verwideren wi deze enfor aetee. 

Met welk doel en oe basis van welke grondslag wij eersoonsgegevens verwerken 

Bli  eet  ij Acade ee verwerket eouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Heet afhandelen van eouw beetaleng
- Je ete kunnen bellen of e- aelen endeen deet nodeg es o  onze deensetverleneng ueet ete kunnen voeren 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Bli  eet  ij Acade ee nee et niet op bases van geaueto aeteseerde verwerkengen beslueeten over zaken dee 
(aanzeenlike) gevolgen kunnen hebben voor personen. Heet gaaet heer o  beslueeten dee worden geno en 
door co pueterprogra  a's of -sysete en  zonder daet daar een  ens (bivoorbeeld een  edewerker van 
Bli  eet  ij Acade ee) etussen zeet. 



Hoe lang we eersoonsgegevens bewaren 

Bli  eet  ij Acade ee bewaaret ee persoonsgegevens neeet langer dan setreket nodeg es o  de doelen ete 
realeseren waarvoor ee gegevens worden verza eld. Wi haneteren de volgende bewaareter inen voor de 
volgende persoonsgegevens: 

Persoonsgegevens Bewaartermijn Reden 

Personalea 7 eaar Belasetengad enesetraetee 

Adres 3 eaar O  ee neeet elke keer o  ee adres ete hoeven vragen 

Telefoonnu  er 3 eaar O  ee neeet elke keer o  ee etelefoonnu  er ete hoeven 
vragen 

E aeladres 3 eaar O  ee neeet elke keer o  ee e aeladres ete hoeven vragen 

Invulgegevens for uleeren 3 eaar O  snel de hesetoree dee we hebben  eet ee 

(kend) ete kunnen eterughalen 

Bankrekenengnu  er 7 eaar Belasetengad enesetraetee 

Personalea van ee kend 3 eaar O  snel de hesetoree dee we hebben  eet ee (kend) ete kunnen eterughalen 

Delen van eersoonsgegevens met derden 

Bli  eet  ij Acade ee versetreket ueetslueetend aan derden en alleen als deet nodeg es voor de ueetvoereng van 
onze overeenko set  eet eou of o  ete voldoen aan een weetetelike verplecheteng. 

Cookies, of  vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Bli  eet  ij Acade ee gebrueket geen cookees of vergelikbare etechneeken. 

Gegevens inzien, aaneassen of  verwijderen 

Je hebet heet rechet o  ee persoonsgegevens en ete zeen  ete corregeren of ete verwideren. Daarnaaset heb ee heet
rechet o  ee evenetuele etoesete  eng voor de gegevensverwerkeng en ete etrekken of bezwaar ete  aken 
etegen de verwerkeng van eouw persoonsgegevens door Bli  eet  ij Acade ee en heb ee heet rechet op 
gegevensoverdraagbaarheed. Daet beetekenet daet ee bi ons een verzoek kan endeenen o  de 



persoonsgegevens dee wi van eou beschekken en een co pueterbesetand naar eou of een ander  door eou 
genoe de organesaetee  ete seturen. 

Je kunet een verzoek etoet enzage  correcetee  verwidereng  gegevensoverdrageng van ee persoonsgegevens 
of verzoek etoet enetrekkeng van ee etoesete  eng of bezwaar op de verwerkeng van eouw persoonsgegevens 
seturen naar els@bli eet iacade ee.nu. 

O  er zeker van ete zin daet heet verzoek etoet enzage door eou es gedaan  vragen wi eou een kopee van ee 
edeneteeteeetsbewis  eet heet verzoek  ee ete seturen. Maak en deze kopee ee pasfoeto  MRZ ( achene readable 
zone  de setrook  eet nu  ers onderaan heet paspooret)  paspooretnu  er en Burgerservecenu  er (BSN) 
zwaret. Deet eter bescher eng van ee prevacy. We reageren zo snel  ogelik   aar bennen veer weken  op eouw 
verzoek . 

Bli  eet  ij Acade ee wel ee er etevens op wizen daet ee de  ogelikheed hebet o  een klachet en ete deenen 
bi de naeteonale etoezechethouder  de Auetoreeteeet Persoonsgegevens. Daet kan vea de volgende lenk: 
hetetps://auetoreeteeetpersoonsgegevens.nl/nl/conetacet- eet-de-auetoreeteeet- persoonsgegevens/etep-ons 

Hoe wij eersoonsgegevens beveiligen 

Bli  eet  ij Acade ee nee et de bescher eng van eouw gegevens sereeus en nee et passende 
 aaetregelen o   esbruek  verlees  onbevoegde etoegang  ongewensete openbaar akeng en 
ongeoorloofde wizegeng etegen ete gaan. Als ei heet edee hebet daet eouw gegevens etoch neeet goed beveelegd 
zin of er aanwizengen zin van  esbruek  nee  dan conetacet op  eet els@bli eet iacade ee.nu 


